
Anim. Em nossa Eucaristia do-
minical, fazemos nosso ato de fé 
e realizamos o encontro pessoal 
com o Messias. Envolver nossa 
vida com Jesus e conviver com Ele 
para sempre deve ser nosso pro-
jeto pessoal, diante do chamado 
que Ele nos faz. Sendo discípulos 
missionários, nossa vida inteira se 
resume numa grande missão: le-
var o Cristo a todos os corações. 
Nessa perspectiva, a Eucaristia 
fortalece nosso compromisso de 
anunciar Jesus nesta Cidade, que 
foi fundada para ser morada de 
Deus e terra da fraternidade.
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1. ABeRTuRA sl 95(94) (Fx1 Lit vI)

Toda a terra te adore, * ó  
senhor do universo, * os lou-
vores do teu nome * cante o 
povo em seus versos!

1. Venham todos, com alegria, * 
aclamar nosso Senhor, caminhan
do ao seu encontro, * proclaman
do seu louvor. * Ele é o Rei dos 
reis * e dos deuses o maior.

2. Tudo é dele: abismos, montes, * 
mar e terra ele formou. * De joe
lhos adoremos * este Deus que 

nos criou, * pois nós somos seu 
rebanho * e Ele é nosso Pastor.

3. Ninguém feche o coração, * es
cutemos sua voz. * Não sejamos 
tão ingratos, * tal e qual nossos 
avós. * Mereçamos o que Ele * 
tem guardado para nós.

4. Glória ao Pai que nos acolhe * e 
a seu Filho Salvador. * Igualmen
te, demos glória * ao Espírito de 
Amor. * Hoje e sempre, eterna
mente, * cantaremos seu louvor.

2. sAudAÇÃo INICIAL

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja deus que nos 
reuniu no amor de Cristo.

3. ATo PeNITeNCIAL 

P. Irmãos e irmãs, para realizar 
com eficácia o nosso encontro com 
Cristo  por meio da Eucaristia, pe
çamos humildemente perdão dos 
nossos pecados.

(Momento de silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. e peço à virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a deus, nosso senhor.
P. Deus todopoderoso tenha com
paixão de nós, perdoe os nossos pe
cados e nos conduza à vida eterna. 
KyRIe

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós. 
T. Cristo, tende piedade de nós.

Ritos iniciais
LituRgia da PaLavRa

Anim.  Abramos os ouvidos do 
coração como  fez o profeta Sa-
muel, a fim de acolher a Palavra 
de Deus.  

6. PRIMeIRA LeITuRA (1sm 3,3b-10.19)

Leitura do Primeiro Livro de Samuel.
Naqueles dias, 3Samuel estava dor
mindo no templo do Senhor, onde 
se encontrava a arca de Deus. 4En
tão o Senhor chamou: “Samuel, 
Samuel!” Ele respondeu: “Estou 
aqui”. 5E correu para junto de Eli 
e disse: “Tu me chamaste, aqui 

P. Senhor, tende piedade de nós.
T. senhor, tende piedade de nós.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)

P. Glória a Deus nas alturas, T. e 
paz na terra aos homens por Ele 
amados. / senhor deus, Rei dos 
céus, deus Pai todo-poderoso. 
/ nós vos louvamos, nós vos 
bendizemos, / nós vos adoramos, 
nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imensa 
glória. / senhor Jesus Cristo, 
Filho unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, Filho de Deus 
Pai. / vós que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. / 
Vós que tirais o pecado do mundo, 
acolhei a nossa súplica. / vós que 
estais à direita do Pai, tende 
piedade de nós. / Só vós sois o 
Santo, só vós, o Senhor, / só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo, / com o 
Espírito Santo, na glória de Deus 
Pai. Amém.

5. oRAÇÃo

P. oremos (silêncio): deus eterno e 
todo-poderoso, que governais o céu 
e a terra, escutai com bondade as 
preces do vosso povo e dai ao nosso 
tempo a vossa paz. Por N.s.J.C. 
T. Amém.



estou”. Eli respondeu: “Eu não te 
chamei. Volta a dormir!” E ele foi 
deitarse. 6O Senhor chamou de 
novo: “Samuel, Samuel!” E Sa
muel levantouse, foi ter com Eli 
e disse: “Tu me chamaste, aqui 
estou”. Ele respondeu: “Não te 
chamei, meu filho. Volta a dor
mir!” 7Samuel ainda não conhecia 
o Senhor, pois, até então, a palavra 
do Senhor não se lhe tinha mani
festado. 8O Senhor chamou pela 
terceira vez: “Samuel, Samuel!” 
Ele levantouse, foi para junto de 
Eli e disse: “Tu me chamaste, aqui 
estou”. Eli compreendeu que era 
o Senhor que estava chamando o 
menino. 9Então disse a Samuel: 
“Volta a deitarte e, se alguém te 
chamar, responderás: ‘Senhor, 
fala, que teu servo escuta!’” E Sa
muel voltou ao seu lugar para dor
mir. 10O Senhor veio, pôsse junto 
dele e chamouo como das outras 
vezes: “Samuel! Samuel!” E ele 
respondeu: “Fala, que teu servo 
escuta”. 19Samuel crescia, e o Se
nhor estava com ele. E não deixa
va cair por terra nenhuma de suas 
palavras.  Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

7. sALMo ResPoNsoRIAL 39(40)  
H 3, p. 151 (Cd IX  Fx 1)

eu disse: “eis que venho se-
nhor!* Com prazer faço a 
vossa vontade!”

1. Esperando, esperei no Senhor * 
e inclinandose, ouviu meu cla
mor. * Canto novo ele pôs em 
meus lábios, * um poema em 
louvor ao Senhor.

2. Sacrifício e oblação não quises
tes, * mas abristes, Senhor, meus 
ouvidos; * não pedistes ofertas 
nem vítimas, * holocaustos por 
nossos pecados.

3. E então eu vos disse: “Eis que 
venho!“ * Sobre mim está escri
to no Livro: * “Com prazer faço 
a vossa vontade, * guardo em 
meu coração vossa Lei!”

4. Boas novas de vossa justiça * 
anunciei numa grande assem
bleia; * vós sabeis: não fechei 
os  meus lábios,* proclamei 
toda a vossa justiça.

8. seGuNdA LeITuRA (1Cor 6,13c-
15a.17-20)

Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios.

Irmãos: 13O corpo não é para a 
imoralidade, mas para o Senhor, e 
o Senhor é para o corpo; 14e Deus, 
que ressuscitou o Senhor, nos res
suscitará também a nós, pelo seu 
poder. 15Porventura ignorais que 
vossos corpos são membros de 
Cristo? 17Quem adere ao Senhor 
tornase com ele um só espírito. 
18Fugi da imoralidade. Em geral, 
qualquer pecado que uma pessoa 
venha a cometer fica fora do seu 
corpo. Mas o fornicador peca con
tra o seu próprio corpo. 19Ou igno
rais que o vosso corpo é santuário 
do Espírito Santo, que mora em 
vós e que vos é dado por Deus? 
E, portanto, ignorais também que 
vós não pertenceis a vós mesmos? 
20De fato, fostes comprados, e por 
preço muito alto. Então, glorificai 
a Deus com o vosso corpo.  
 Palavra do Senhor.
T. Graças a deus.

9. ACLAMAÇÃo Ao evANGeLHo

Aleluia, Aleluia, Aleluia,  
Aleluia (bis)
Encontramos o Messias, Jesus 
Cristo, de graça e verdade ele é 
pleno; * De sua imensa riqueza 
graça sem fim recebemos!

10. evANGeLHo (Jo 1, 35-42)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, senhor.
P. Naquele tempo, 35João estava de 
novo com dois de seus discípulos 
36e, vendo Jesus passar, disse: “Eis 
o Cordeiro de Deus!” 37Ouvindo 
essas palavras, os dois discípu
los seguiram Jesus. 38Voltandose 
para eles e vendo que o estavam 
seguindo, Jesus perguntou: “O que 
estais procurando?” Eles disseram: 
“Rabi (que quer dizer: Mestre), 
onde moras?” 39Jesus respondeu: 
“Vinde ver”. Foram pois ver onde 
ele morava e, nesse dia, permane
ceram com ele. Era por volta das 
quatro da tarde. 40André, irmão de 
Simão Pedro, era um dos dois que 
ouviram as palavras de João e se
guiram Jesus. 41Ele foi encontrar 
primeiro seu irmão Simão e lhe 
disse: “Encontramos o Messias” 
(que quer dizer: Cristo). 42Então 
André conduziu Simão a Jesus. 

Jesus olhou bem para ele e disse: 
“Tu és Simão, filho de João; tu se
rás chamado Cefas” (que quer di
zer: Pedra).  Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, senhor.

11. HoMILIA

12. PRoFIssÃo de FÉ

P. Creio em Deus Pai todopoderoso 
/ T. criador do céu e da terra,/ e em 
Jesus Cristo seu único Filho, nosso 
Senhor, / que foi concebido pelo 
poder do espírito santo; /nasceu da 
Virgem Maria;/ padeceu sob Pôncio 
Pilatos, / foi crucificado, morto e 
sepultado. / desceu à mansão dos 
mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está sentado à 
direita de Deus Pai todopoderoso, / 
donde há de vir a julgar os vivos e 
os mortos. / Creio no Espírito Santo; 
/ na santa Igreja Católica; / na 
comunhão dos santos; / na remissão 
dos pecados; / na ressurreição da 
carne; / na vida eterna.
Amém.

13. oRAÇÃo dos FIÉIs

P. Elevemos nossas preces a Deus 
Pai, na certeza de sermos atendidos, 
por meio de seu Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo. Rezemos juntos:
T. Fortalecei, ó Pai, nossa fé e 
nossa união. 
1. Pai Santo, abençoai a Igreja, 
para que sempre escute e atenda 
aos apelos do Espírito Santo. 
2. Iluminai os homens e as mulhe
res em suas responsabilidades so
ciais e políticas. 
3. Encorajai os jovens, protegei 
as crianças e pacificai os corações 
violentos.  
4. Ajudainos a fazer de nossas es
colas espaços de aprendizado do 
amor e da justiça.
5. Fazei que nossas famílias sejam 
verdadeiras escolas de fé para a 
iniciação no amor cristão. 
6. Dainos esperança e força para 
permanecermos nos caminhos do 
Amor. 
7. Fazei de nossas paróquias cen
tros de evangelização e de com
promisso social. 
(Outras intenções da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, 
por Cristo, nosso Senhor. 
T. Amém.



santa, para anunciar, por todo o 
mundo, as vossas maravilhas. Por 
essa razão, agora e sempre, nós 
nos unimos à multidão dos anjos 
e dos santos, cantando (dizendo) a 
uma só voz:
T. santo, santo, santo...
CP. Na verdade, ó Pai, vós sois 
santo e fonte de toda santidade. 
CC. Santificai, pois, estas ofe
rendas, derramando sobre elas o 
vosso Espírito, a fim de que se 
tornem para nós o Corpo   e o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Fi
lho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó 
senhor!
Estando para ser entregue e abra
çando livremente a paixão, ele to
mou o pão, deu graças e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo:
ToMAI, Todos, e CoMeI: 
IsTo É o Meu CoRPo, Que 
seRÁ eNTReGue PoR vÓs.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, 
ele tomou o cálice em suas mãos, 
deu graças novamente, e o deu a 
seus discípulos, dizendo:
ToMAI, Todos, e BeBeI: 
esTe É o CÁLICe do Meu 
sANGue, o sANGue dA NovA 
e eTeRNA ALIANÇA, Que 
seRÁ deRRAMAdo PoR vÓs 
e PoR Todos, PARA ReMIs-
sÃo dos PeCAdos. FAZeI 
IsTo eM MeMÓRIA de MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, senhor, a vossa 
morte e proclamamos a vossa res-
surreição. vinde, senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória 
da morte e ressurreição do vosso 
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor
nastes dignos de estar aqui na vos
sa presença e vos servir.
T. Recebei, ó senhor, a nossa 
oferta!
E nós vos suplicamos que, partici
pando do Corpo e Sangue de Cris
to, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
T. Fazei de nós um só corpo e 
um só espírito!
1C. Lembraivos, ó Pai, da vos
sa Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa Bento, com 

14. APReseNTAÇÃo dAs oFeReNdAs
(Cd Liturgia vI, Fx 4)

de mãos estendidas, oferta-
mos, * o que de graça recebe-
mos. (bis)

1. A natureza tão bela, * que é lou
vor, que é serviço, * O sol que 
ilumina as trevas, * transfor
mandoas em luz. * O dia que 
nos traz o pão, * e a noite que 
nos dá repouso. * Ofertemos ao 
Senhor,  * o louvor da criação.

2. Nossa vida toda inteira * ofer
tamos ao Senhor, * como prova 
de amizade,    * como prova de 
amor.   * Com o vinho e com o 
pão, * ofertemos ao Senhor   * 
nossa vida toda inteira, * o lou
vor da criação.

15. oRAÇÃo soBRe As oFeReNdAs

P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
o nosso sacrifício seja aceito por 
Deus Pai todopoderoso.
T. Receba o senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para glória 
do seu nome, para nosso bem e 
de toda a santa Igreja.
P. Concedei-nos, ó deus, a graça 
de participar constantemente da 
eucaristia, pois todas as vezes 
que celebramos este sacrifício, 
torna-se presente a nossa reden-
ção. Por Cristo, nosso senhor.
T. Amém.

16.  oRAÇÃo euCARÍsTICA II
(PReF. dos doMINGos do TC, I)

P. O Senhor esteja convosco.
T. ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. o nosso coração está em deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação darvos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todopoderoso, por Cristo, vosso 
Filho, que, pelo mistério da sua 
Páscoa, realizou uma obra admirá
vel. Por ele, vós nos chamastes das 
trevas à vossa luz incomparável, 
fazendonos passar do pecado e da 
morte à glória de sermos o vosso 
povo, sacerdócio régio e nação 

o nosso bispo Odilo e todos os mi
nistros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa 
Igreja!
2C. Lembraivos também dos nos
sos irmãos e irmãs que morreram na 
esperança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei
os junto a vós na luz da vossa face.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vos-
sos filhos!
3C. Enfim, nós vos pedimos, ten
de piedade de todos nós e dainos 
participar da vida eterna, com a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, com 
os santos Apóstolos e todos os que 
neste mundo vos serviram, a fim 
de vos louvarmos e glorificarmos 
por Jesus Cristo, vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo 
e em Cristo, a vós, Deus Pai todo
poderoso, na unidade do Espírito 
Santo, toda a honra e toda a glória, 
agora e para sempre.
T. Amém.

LituRgia EucaRística

Rito da comunhão

17. RITo dA CoMuNHÃo

P. Obedientes à palavra do Salva
dor e formados por seu divino en
sinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso ...
P. Livrainos de todos os males, 
ó Pai, e dainos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia, 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, en
quanto vivendo a esperança, aguar
damos a vinda do Cristo Salvador.
T. vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre.
P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos dei
xo a paz, eu vos dou a minha paz. 
Não olheis os nossos pecados, mas 
a fé que anima a vossa Igreja; dai
lhe, segundo o vosso desejo, a paz 
e a unidade. Vós que sois Deus, 
com o Pai e o Espírito Santo. 
T. Amém.
P. A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T. o amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudaivos em 
Cristo Jesus.
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T. Cordeiro de deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pie-
dade de nós. / Cordeiro de deus 
que tirais o pecado do mundo, 
tende piedade de nós. / Cordei-
ro de deus que tirais o pecado 
do mundo, dai-nos a paz.
P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo.
T. senhor, eu não sou digno(a) 
de que entreis em minha mo-
rada, mas dizei uma palavra e 
serei salvo(a).

18. CANTo de CoMuNHÃo
(Cd LITuRGIA vI, Fx 5)

Jesus passa, e o Batista o 
aponta: * “eis aí o Cordeiro 
de deus”! * os discípulos vi-
ram Jesus * e seguiram o Fi-
lho de deus. 

1. Bendito o Deus de Israel * que 
seu povo visitou * e deunos li
bertação, * enviando um Salva
dor, *// da casa do rei Davi, * 
seu ungido servidor//.

2. Cumpriu a voz dos profetas, * 
desde os tempos mais antigos, * 
quis libertar o seu povo * do po
der dos inimigos, * //: lembran
dose da aliança * de Abraão e 
dos antigos ://.

3. Fez a seu povo a promessa * de 
viver na liberdade, * sem medos 
e sem pavores * dos que agem 
com maldade * //e sempre a ele 
servir, * na justiça e santidade//.

4. Menino, serás profeta * do Al
tíssimo Senhor, * pra ir à frente 
aplainando * os caminhos do 
Senhor, * //anunciando o per
dão * a um povo pecador//.

5. É Ele o Sol oriente * que nos 
veio visitar * da morte da escu
ridão * vem a todos libertar. *// 
A nós seu povo remido, * para a 
paz faz caminhar//.

21. BÊNÇÃo e desPedIdA 
TeMPo CoMuM II

22. CANTo FINAL (Co Nº1396)

1. Livre ser tu queres, * ver a luz 
da alvorada? * Novos horizontes 
* descobrir no amanhecer? * Por 
ninguém esperes * na aventura 
de voar! * Liberdade, sim, * é a 
razão que enfim, faz o teu viver.
só a ave solitária * voa, alcan-
ça o infinito, * mergulhando 
no eterno, * toma a cor e a 
luz do céu! * da quietude ne-
cessária * nasce o canto mais 
bonito! * e por isso, não, não 
te prendas, não, * no teu voo 
para deus!

2. Pode um fio dourado te prender, 
como a corrente, * se em ti, nas 
coisas, tu fixares a raiz... * Só 
o despojado, peregrino e apren
diz, * em seu nada ser, pode 
tudo ter e cantar feliz. 

3. Solidão sonora, no vazio da 
plenitude! * Suave melodia, na 
harmonia do louvor! * Quem se 
enamora do Senhor, já não tem 
lei: * nele o coração, sem mais 
outro chão, que o seu amor!

6. Ao nosso Pai demos glória * e a 
Jesus louvor, também * louvor e 
glória, igualmente * ao Espírito 
que vem. * //Que nosso louvor 
se estenda * hoje, agora e sem
pre. Amém//.

19. oRAÇÃo APÓs A CoMuNHÃo

P. oremos (silêncio): Penetrai-
nos, ó deus, com o vosso espíri-
to de caridade, para que vivam 
unidos no vosso amor os que ali-
mentais com o mesmo pão. Por 
Cristo, nosso senhor.                          
T. Amém.

20. oRAÇÃo Ao Nosso PATRoNo

T. Ó são Paulo, /Patrono de 
nossa Arquidiocese, /discípulo 
e missionário de Jesus Cristo:/ 
ensina-nos a acolher a Palavra 
de deus / e abre nossos olhos à 
verdade do evangelho./ Condu-
ze-nos ao encontro com Jesus, 
/ contagia-nos com a fé que te 
animou/ e infunde em nós cora-
gem e ardor missionário, / para 
testemunharmos a todos / que 
deus habita esta Cidade imensa 
/e tem amor pelo seu povo! /In-
tercede por nós e pela Igreja de 
são Paulo, / ó santo apóstolo de 
Jesus Cristo! Amém
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